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 ٠١٠٦٠٠٠٣٩٣٩ األستاذ / محمد محمود 

  

  

 

   ......... ترتبط تربیة الثروة الحیوانیة في شمال الوطن العربي بوجود 

 ـ الغابات المعتدلة  ٤         ـ األمطار الغزیرة٣                  ـ حشائش السافانا  ٢       حشائش اإلستبس -١

  ............ انتشار تربیة األغنام في معظم البالد العربیة یعد دلیال علي 

فقر المراعي ـ     ـ انتشار المراعي الطبیعیة ٣    ـ مصدر للحوم الحمراء ٢   ضخامة اإلنتاج الحیواني -١

  الطبیعیة 

            ......... ـ لیبیا ـ اإلمارات ـ العراق ) السودان (                                      تتركز تربیة األبقار في 

  ........ تتركز تربیة الجاموس بالوطن العربي في دولتي 

 ـ السودان والعراق ـ السعودیة واألردن )مصر والعراق ( مصر والسودان ـ                                            

   ............. من أھم الدول العربیة التي تقوم بتربیة الخیول األصیلة  

 )مصر ( لیبیا ـ األردن ـ السودان ـ                                                                                          

  .............. من الدول التي یقام بھا سباق الھجن دولة                 

 ـ الصومال )اإلمارات ( سوریا ـ العراق ـ                                                                                   

   .............. توجد جمیع أنواع المصاید السمكیة في                     

 ) مصر ( موریتانیا ـ المغرب ـ لیبیا ـ                                                                                            

   .............. أولي دول الوطن العربي في إنتاج األسماك                  

 ـ السعودیة ـ تونس )المغرب ( مصر ـ                                                                                     

   ............... تنتشر المصاید البحیریة بالوطن العربي في             

  ـ الجزائر ـ الصومال )مصر المغرب ـ   (                                                                                  
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  .......... أكثر المصاید السمكیة انتشارا في الوطن العربي 

 النھریة ـ المزارع السمكیة ) ــ البحیریة  البحریة(                                                                       

  ........... یتأثر إنتاج األسماك في الوطن العربي سلبا بعوامل بشریة منھا 

 )تسرب البترول من الناقالت ( استواء السواحل ـ قلة المصاید البحریة ـ التقاء التیارات البحریة ـ                   

                 تنتشر تربیة ............. في دولة السعودیة 

 ـ اإلبل واألبقار ـ األغنام والجاموس ـ الجاموس واألبقار )  األغنام واإلبل (                                              

     ............... یرتبط تربیة الجاموس في الوطن العربي بالبیئة  

 )الفیضیة ( الساحلیة ـ الصحراویة ـ الجبلیة ـ                                                                             

    .............. تعد األغنام أكثر الحیوانات انتشارا في الوطن العربي ألنھا 

 ـ متعددة األنواع والسالالت ـ تتحمل الجفاف والعطش ـ غزارة إنتاجھا من اللحوم )ذات متطلبات غذائیة قلیلة (    

   ................ یوجد بمصر المصاید البحیریة العذبة في األجزاء    

 ـ الغربیة ) الجنوبیة  ـالشمالیة  ـ( الشرقیة                                                                                  

  ............. تعتمد مصر في تربیة الحیوانات علي 

   بوب الغذائیة ـ الحشائش الحارة )ـ الحاألعالف الزراعیة ( الحشائش المعتدلة ـ                                        

 ............. تعد دولة السودان (قبل التقسیم) أكثر الدول العربیة امتالكا للثروة الحیوانیة نتیجة 

  ـ توفر محاصیل األعالف ـ غناھا بالحشائش المعتدلة )اتساع مساحة المراعي الحارة (                               

  من الثروة السمكیة یعكس ...............انتاج الوطن العربي 

  ـ تعدد أسالیب ووسائل الصید )عدم اإلستثمار األمثل للموارد المائیة ( مدي اإلھتمام بصید األسماك ـ                

                   .......... أكثر الحیوانات إنتشارا في الوطن العربي 

 )األغنام ( الماعز ـ اإلبل ـ الجاموس ـ                                                                                       

                     ............. من أكبر الدول العربیة انتاجا للدواجن 

 ـ سوریا ـ لیبیا )السعودیة ( السودان ـ                                                                                      
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    ............ تسمي مصاید األسماك من الخلجان والبحار والمحیطات بالمصاید 

 ـ البحیریة  )البحریة ( النھریة ـ                                                                                             

 ع كبالت األجھزة الكھربائیةأكثر المعادن استخداما في تصنی ............  

  ـ الفوسفات ـ الكبریت ـ الحدید )النحاس (                                                                                  

  ......... تحتل مصر المركز الثاني بین الدول العربیة في انتاج معدن 

ـ الحدید ـ النحاس )                                                      المنجنیز ( الرصاص ـ                                                                                  

                                    ............ أكبر الدول العربیة انتاجا للحدید 

 )موریتانیا ( مصر ـ عمان ـ تونس ـ                                                                                        

 عربیة انتاجا للنحاس             تعد ........... أكبر الدول ال              

 ـ تونس ـ موریتانیا )المغرب ( مصر ـ                                                                                      

  ............ من الدول العربیة التي تتنوع بھا الثروات المعدنیة بشكل كبیر  

 ـ جیبوتي ـ عمان ـ العراق )المغرب (                                                                                       

           .............. توجد عالقة بین زیادة اإلنتاج الزراعي وخام 

 ـ الكبریت )الفوسفات ( المنجنیز ـ الزنك ـ                                                                                  

       ................ تعد الجزائر ثاني الدول العربیة المنتجة لمعدن 

 ـ المنجنیز ـ الفوسفات ) الحدید ( النحاس ـ                                                                                 

     .......... یدخل المنجنیز في صناعة                   

 ـ أسالك الكھرباء ـ البطاریات ) الصلب ( السیارات ـ                                                                       

       یعد .............. من الصخور اإلقتصادیة في الوطن العربي 

 )الفوسفات ( المنجنیز ـ النحاس ـ الرصاص ـ                                                                              

                     تعد .......... من أھم الدول العربیة إنتاجا للفوسفات 

 ـ الجزائر ـ عمان ـ العراق )المغرب (                                                                                       
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       ........... من مصادر الطاقة الغیر متجددة 

 ـ الطاقة الكھرومائیة ـ الطاقة الشمسیة ـ طاقة الریاح )الفحم (                                                           

      یعتبر ............... من أھم مصادر الطاقة في الوطم العربي 

 ـ الغاز الطبیعي ـ الكھرباء )البترول ( الفحم ـ                                                                              

    ........... أقل مصادر الطاقة استخداما في الوطن العربي       

 ـ الغاز الطبیعي ـ الكھرباء )البترول ـ الفحم (                                                                              

   تعد ............... أولي دول الوطن العربي إنتاجا للبترول               

 ـ العراق ) السعودیة ( عمان ـ لیبیا ـ                                                                                         

  من أھم الدول المنتجة للغاز الطبیعي في الوطن العربي....................      

 ـ الكویت )قطر ( المغرب ـ تونس ـ                                                                                                                  

       تعتبر .............. من أھم الدول المنتجة للفحم في الوطن العربي 

 ـ الصومال )المغرب ( السعودیة ـ قطر ـ                                                                                    

          من الدول العربیة التي تستخدم األنھار لتولید الطاقة الكھرومائیة 

 )العراق ( لیبیا ـ الجزائر ـ المغرب ـ                                                                                         

   ........ استفادت بعض الدول من إنشاء السدود في تولید الكھرباء مثل 

 )المغرب ( تونس ـ السعودیة ـ لیبیا ـ                                                                                       

 ... توجد عالقة بین زیادة الدخل اإلقتصادي لبعض الدول العربیة وإمتالكھا بعض مصادر الطاقة الغیر متجددة مثل 

  ـ المغرب ـ موریتانیا ـ الصومال )السعودیة (                                                                              

    .......... ترتبط صناعة الصلب بإختالط معدن المنجنیز مع          

 ـ النحاس ـ الرصاص ـ الزنك )الحدید (                                                                                     

  .......... توجد أھم الدول النتجة للفوسفات في الجزء العربي األسیوي 

 ـ الشرقي ـ الغربي ـ الجنوبي )الشمالي (                                                                                   
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                                                       .............یختلف الغاز الطبیعي عن البترول في 

  )تأثیرة علي البیئة ( قابلیتھ للنفاذ ـ طریقة نقلة ـ دخولھ في التجارة الدولیة ـ                                          

 ................ الدولة العربیة األسیویة التي تساھم في إنتاج المواد الخام الالزمة لصناعة أسالك الكھرباء ھي 

  ـ العراق ـ الیمن )عمان ( السعودیة ـ                                                                                       

 ................ تقع أكثر الدول المنتجة للمعادن في الوطن العربي في األجزاء 

  یة الشرقیة ـ الجنوبیة الشرقیة )ـ الجنوبیة الغربیة ـ الشمالالشمالیة الغربیة (                                          

 ین خام الفوسفات و .......توجد عالقة ب 

 ـ صنع اآلالت أعمال العمران طالء ـ ( تنوع المحاصیل لزراعیة ـ مواد ال                                                

  تولي .......... رایة الجھاد ضد الصلیبین بعد مقتل عماد الدین زنكي................. 

  ـ الملك الكامل ـ الملك العادل ) نور الدین محمود ( صالح الدین األیوبي ـ                                                

 ............. قرر ریتشارد قلب األسد عقد صلح الرملة مع صالح الدین األیوبي بسبب 

  ـ خوفھ من وصول تعزیزات لصالح الدین )التفوق العسكري لصالح الدین ( الخالفات بین الدول األوروبیة ـ       

  خاض .......... بمفرده الحرب ضد صالح الدین األیوبي وفشل في إسترداد بیت المقدس 

  ) ـ حاكم حصن الكركملك إنجلترا ( إمبراطور ألمانیا ـ ملك فرنسا ـ                                                      

 ولة األیوبیة ............      آخر سالطین الد 

 ـ الصالح نجم الدین أیوب )توران شاه ( الكامل ـ العادل ـ                                                                 

  ....... أول الخسائر في جیوش الحملة الصلیبیة الثالثة كانت من نصیب دولة 

 ـ فرنسا ـ انجلترا ـ ھولندا )المانیا (                                                                                         

 ...... اتجھت الحمالت الصلیبیة إلي مصر في عھد 

 زنكي ـ صالح الدین )ـ نور الدین محمود ـ عماد الدین العادل (                                                          

 .............. أول من حمل رایة الجھاد اإلسالمي ضد الصلیبیین بعد تأسیس إمارتھم في الشرق 

  ـ صالح الدین )عماد الدین زنكي ( العادل ـ نور الدین محمود ـ                                                          
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 مدینة ...........            مرض صالح الدین األیوبي وتوفي في 

 ـ بیت المقدس ـ الموصل ) دمشق ( حلب ـ                                                                                  

  كانت أولي اإلمارات التي سیطر علیھا الصلیبیون في العالم اإلسالمي تقع في بالد العراق جھة............. 

  ـ الجنوب الشرقي ـ الجنوب الغربي )الشمال الغربي ( الشمال الشرقي ـ                                                 

 ............ ترتب علي دخول صالح الدین بیت المقدس 

الصلیبیة  ـ العفو عن إرناط وملك بیت المقدس ـ إعفاء اإلماراتإرسال أوروبا حمالت كبیرة للعالم اإلسالمي (  

 من دفع الجزیة ـ توقیع صالح الدین صلح الرملة )

 ي مستغلة سوء األوضاع ......    جاءت الحمالت الصلیبیة إلي العالم اإلسالم 

 ـ الدینیة )السیاسیة ( اإلقتصادیة ـ                                                                                           

 حت الحملة الصلیبیة األولي في تأسیس مملكة بیت المقدس في الشرق علي حساب أراضي الدولة ...........نج 

  ـ العباسیة ـ األمویة )الفاطمیة ( األیوبیة ـ                                                                                  

  العدوان الصلیبي في حملتھ األولي نتیجة ضعف الدولتین ............اختفت مظاھر الدفاع الموحد ضد 

  ـ الفاطمیة واألیوبیة ـ العباسیة والمملوكیة ـ األیوبیة والمملوكیة ) العباسیة والفاطمیة (                              

 ط  تقع اإلمارات الصلیبیة التي تكونت نتیجة الحملة األولي ........ البحر المتوس 

 ـ غرب )شرق ( شمال ـ جنوب ـ                                                                                             

 ............. اإلمارات الصلیبیة التي تخلو من وجود المواني الساحلیة علي البحر المتوسط ھي 

  ) الرھا ( طرابلس ـ أنطاكیة ـ بیت المقدس ـ                                                                                

  بالدولة ........اصطدمت الجیوش الصلیبیة في تكوین إمارة طرابلس 

 ـ العباسیة ـ المملوكیة ـ األیوبیة )الفاطمیة (                                                                               

 .... ظھرت أول مواجھة إسالمیة ضد الوجود الصلیبي في البالد العربیة من 

 ـ فلسطین )العراق ( مصر ـ المغرب ـ                                                                                       

                 ........ ـ الرھا ـ أنطاكیة ـ بیت المقدس ) طرابلس (تعد أصغر اإلمارات الصلیبیة في المشرق العربي 
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 .................. تدل نصوص صلح الرملة علي بقاء تحكم الصلیبیین في إمارتي 

  بیت المقدس وطرابلس ـ أنطاكیة والرھا )ـ طرابلس وأنطاكیة ( الرھا وطرابلس ـ                                     

  

 ................ اتجھت الحمالت الصلیبیة نحو مصر بدال من الشام بعد 

  ـ صلح الرملة ـ معركة حطین ) وفاة صالح الدین یالئھم علي بیت المقدس ـ ت( اس                                     

        ............ یرجع أول وجود للمالیك في مصر إلي عصر الدولة 

 )األیوبیة ( األمویة ـ المملوكیة ـ الفاطمیة ـ                                                                                

        ............. تم قتل توران شاه علي ید                          

 ـ العثمانیین )الممالیك ( المغول ـ الصلیبیین ـ                                                                              

 ................ تنازلت شجر الدر عن حكم مصر لزوجھا  

  ـ الصالح نجم الدین ـ الظاھر بیبرس ـ سیف الدین قطز )عزالدین أیبك (                                                

                                ا للدولة المملوكیة ً  كانت مدینة ............ مقر

 بغداد ـ األنبار )ـ الكوفة ـ القاھرة (                                                                                          

  تولي ......... حكم مصر بعد عزل المنصور علي 

  ـ عز الدین ایبك )سیف الدین قطز ( الناصر محمد بن قالوون ـ الظاھر بیبرس ـ                                       

  أسقط المغول بغداد والخالفة العباسیة أثناء حكم .......... لمصر 

   ـ الظاھر بیبرس ـ سیف الدین قطز ـ عز الدین ایبك )المنصور علي (                                                   

       ............ انتصر سیف الدین قطز علي المغول في معركة 

   دابق ـ الریدانیة )ـ حطین ـ مرج عین جالوت (                                                                            

  ............... یعد أول من واجھ المغول والصلیبیین في فترة حكمھ للدولة المملوكیة 

   ـ المنصور علي ـ عز الدین أیبك ـ سیف الدین قطز)الظاھر بیبرس (                                                    

  الدولة المملوكیة في عھد ................جمعت مصر بین مركز الخالفة العباسیة ومقر 

  ـ سیف الدین قطز ـ عز الدین ایبك )الظاھر بیبرس ( الناصر محمد بن قالوون ـ                                       
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        ........... استطاع األشرف خلیل بن قالوون طرد الصلیبیین من 

 ـ الرھا ـ طرابلس ـ بیت المقدس )عكا (                                                                                    

         ........... تحولت مصر إلي والیة عثمانیة بعد موقعة 

 ـ عین جالوت ـ حطین )الریدانیة مرج دابق ـ (                                                                            

                          ............ قتل المغول الخلیفة العباسي 

 ـ ھارون الرشید )المستعصم ( المعتصم ـ المأمون ـ                                                                       

  الممالیك وقضي علي الدولة المملوكیة .............السلطان العثاني الذي انتصر علي 

  ) سلیم األول ( مراد الثاني ـ محمد الفاتح ـ بایزید الثاني ـ                                                                 

 ............... أقام نھضة عمرانیة لم تشھدھا مصر في عھد أي من سالطین دولة الممالیك 

  ـ الظاھر بیبرس ـ سیف الدین قطز ـ عز الدین ایبك )الناصر محمد بن قالوون  (                                      

  ھـ             ٦٥٩قام السلطان .......... بإحیاء الخالفة العباسیة 

 ـ األشرف خلیل ـ أیبك )بیبرس ( قطز ـ                                                                                     

   ........ اعتمد معظم حكام الممالیك في الوصول إلي الحكم علي مبدأ   

 ـ اإلنتخابات )القوة ( الوراثة ـ الشوري ـ                                                                                   

 نظام الوراثة في الحكم عند تولیة ................ اتبعت دولة الممالیك 

  ـ عزالدین أیبك ـ سیف الدین قطز ـ الظاھر بیبرس )المنصور علي (                                                    

  یرجع تولیة سیف الدین قطز لحكم مصر إلي ضرورة وجود حاكم قوي لمواجھة الخطر القادم من جھة......... 

  ـ الغرب ـ الشمال ) الشرق ( الجنوب ـ                                                                                       

 .................. یعد العامل الحاسم في انتصار المسلمین أثناء معركة عین جالوت 

  لجیش ـ مساعدة العباسیین للممالیك ـ التحالفات الخارجیة للمسلمین )ـ كثرة عدد اشجاعة القائد (                   

 ................. سیطر الممالیك علي الساحل الشرق للبحر المتوسط بأكملھ في عھد 

  ـ الناصر محمد بن قالوون )األشرف خلیل بن قالوون ( الظاھر بیبرس ـ سیف الدین قطز ـ                          
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 التي حكمت مسیرة الحضارة اإلسالمیة في كل المجاالت ھي ............ القاعدة 

  )القواعد األخالقیة ة علي الجمیع ـ اإلھتمام بالعلم ـ اإلنفتاح علي العالم الخارجي ـ ی( فرض اللغة العرب             

 ................... (ص) تعد من أمور الحكم التي ظھرت في عھد الرسول 

  ـ الشرطة والوزارة ـ الحسبة والدواوین ـ القضاء والشرطة )القضاء واإلمارة (                                   

 .................. أصبحت الحسبة وظیفة رسمیة في عصر 

  الدولة الفاطمیة )ـ الدولة العباسیة ( الخلفاء الراشدین ـ الدولة األمویة ـ                                          

 ................... تحولت بعض األعمال إلي وظیفة رسمیة في عصر الدولة العباسیة منھا الوزارة و 

  ـ القضاء ـ الشرطة ـ اإلمارة )الحسبة (                                                                                    

 ............. باتساع الدولة اإلسالمیة ارتبط ظھور .. 

  ـ الشرطة ـ اإلمارة )الدواوین  ( الحسبة ـ                                                                                 

 ...................... عرفت الوزارة كوظیفة رسمیة لفظا ومعني في 

  )عصر العباسیین ( عھد الرسول (ص) ـ عصر الخلفاء الراشدین ـ عصر األمویین ـ                                  

 ................... عرفت اإلمارة في الدولة اإلسالمیة منذ 

  العباسیین )ـ عصر الخلفاء الراشدین ـ عصر األمویین ـ عصر عھد الرسول (ص) (                                 

  بعد اتساع الدولة اإلسالمیة قسمھا الخلیفة ............... إلي والیات 

  ـ عثمان بن عفان ـ علي بن ابي طالب )عمر بن الخطاب ( أبوبكر الصدیق ـ                                           

 أنشأ الخلیفة ................. دیوان الخوارج 

  ـ عثمان بن عفان ـ علي بن ابي طالب )عمر بن الخطاب ( أبوبكر الصدیق ـ                                           

  ً  ارتبط ظھور ............. بالفتوحات اإلسالمیة

  الحسبة )ـ اإلمارة ـ الشرطة ـ الدواوین (                                                                                   

 ............................ یعد القضاء في الدولة اإلسالمیة ھیئة 

  ـ عسكریة )مستقلة ( تشریعیة ـ تنفیذیة ـ                                                                                  



 

١٠ 
 ٠١٠٦٠٠٠٣٩٣٩ األستاذ / محمد محمود 

 ..... ظھرت أھمیة وجود أسطول قوي بعد تحقیق انتصارات متعددة علي.................. 

  )الروم ( الفرس ـ المرتدین ـ المغول ـ                                                                                      

 .................. تطور النظام السیاسي واإلداري في الدولة اإلسالمیة في عھد الخلیفة 

  ـ عثمان بن عفان ـ علي بن ابي طالب )عمر بن الخطاب ( أبوبكر الصدیق ـ                                           

 ..................... ظھرت أول مظاھر الحضارة السیاسیة للدولة اإلسالمیة من خال ل 

  ـ الدواوین)اإلمارة ( الخالفة ـ الوزارة ـ                                                                                    

 ..................... استخدمت العمالت المعدنیة في المعامالت التجاریة في الدولة اإلسالمیة منذ عصر 

  ـ الدولة األمویة ـ الدولة العباسیة ـ الدولة الفاطمیة )الخلفاء الراشدون (                                               

 ..................... تحقق الذكاة في الدولة اإلسالمیة مبدأ 

  ) التكافل ( المساواة ـ العدل ـ الصدق ـ                                                                                       

 ........................ ظھرت سماحة اإلسالم مع أھل الذمة في فرض 

  ـ الغنیمة ) الجزیة( الزكاة ـ الركاز ـ                                                                                         

  

  المال بالدولة اإلسالمیة علي الجوانب اإلجتماعیة ....................من مصروفات بیت 

  )الفقراء والمساكین ( رواتب العاملین بالدولة ـ الجیش واألسطول ـ المؤسسات الزراعیة ـ                           

 ......................... من الصناعات الكیمیائیة في الدولة اإلسالمیة صناعة 

  ـ األثاث بأنواعھ ـ األواني الفخاریة ـ أدوات الزینة ) العطور والصابون (                                                

 ........................ من إیرادات بیت المال والتي إرتبطت بتحكم المسلمین في أھم الطرق والممرات ھي 

  ـ الركاز ـ الجزیة ـ الغنیمة ) العشور (                                                                                       

 ..................... الوسیلة التي استخدمت في المعامالت التجاریة خالل عصر الخلفاء الراشدین ھي العمالت 

  ـ الورقیة ـ اإلسالمیة )األجنبیة ( المسكوكة بإسم الخلیفة ـ                                                               



 ٠١٠٦٠٠٠٣٩٣٩ األستاذ / محمد محمود

 .......................... تحمل الكتابات الموجودة علي العمالت اإلسالمیة الطابع 

  ـ الثقافي والعلمي ـ اإلجتماعي والدیني ـ السیاسي والعلمي )الدیني والسیاسي (                                       

  الموالي في الدولة اإلسالمیة منذ ...........................ظھر 

  ـ عصر الخلفاء الراشدین ـ عصر الدولة األمویة ـ عصر الدولة العباسیة )عھد الرسول (ص) (                     

 ....................... یعد من الحقوق السیاسیة التي حصلت علیھا المرأة 

  ـ العمل ـ التملك ـ التعلیم ) إبداء الرأي (                                                                                     

  

 

  









































































































اكثر الحيوانات انتشاًرا في الوطن العربي هى

األبقار•

األغنام•

الماعز •

الجاموس•



اكثر الحيوانات انتشاًرا في الوطن العربي هى

األبقار•

األغنام•

الماعز •

الجاموس•



اولى الدول العربية انتاًجا للدواجن 

المغرب•

مصر •

السعودية •

اإلمارات •



اولى الدول العربية انتاًجا للدواجن 

المغرب•

مصر •

السعودية •

اإلمارات •



من المصايد البحرية التى تطل عليها دولة 

موريتانيا

البحر المتوسط •

المحيط الهندي•

البحر العربي•

المحيط االطلنطي •



من المصايد البحرية التى تطل عليها دولة 

موريتانيا

البحر المتوسط •

المحيط الهندي•

البحر العربي•

المحيط االطلنطي •



من الصخور االقتصادية الهامة في الوطن العربي

الفوسفات•

النحاس•

المنجنيز•

الحديد•



من الصخور االقتصادية الهامة في الوطن العربي

الفوسفات•

النحاس•

المنجنيز•

الحديد•



يدخل المنجنيز في صناعة 

األسمدة•

أدوات الكهرباء•

الصلب•

السبائك•



يدخل المنجنيز في صناعة 

األسمدة•

أدوات الكهرباء•

الصلب•

السبائك•



اولى الدول العربية المنتجة للحديد

موريتانيا•

مصر•

المغرب•

سوريا•



اولى الدول العربية المنتجة للحديد

موريتانيا•

مصر•

المغرب•

سوريا•



اهم الدول العربية المنتجة للفوسفات 

موريتانيا•

السعودية •

المغرب•

الكويت •



اهم الدول العربية المنتجة للفوسفات 

موريتانيا•

السعودية •

المغرب•

الكويت •



مصدر الطاقة االكثر انتاًجا في الوطن العربي هو 

الغاز الطبيعي•

الفحم•

الكهرباء•

البترول•



مصدر الطاقة االكثر انتاًجا في الوطن العربي هو 

الغاز الطبيعي•

الفحم•

الكهرباء•

البترول•



من اهم حقول البترول في دولة الجزائر

الغوار•

كركوك•

حاسي مسعود•

آمال•



من اهم حقول البترول في دولة الجزائر

الغوار•

كركوك•

حاسي مسعود•

آمال•



من اكثر مصادر الطاقة المتجددة استخداًما في 

الوطن العربي هي 

الطاقة الشمسية •

طاقة الرياح•

الطاقة الكهربائية •

طاقة االمواج •



من اكثر مصادر الطاقة المتجددة استخداًما في 

الوطن العربي هي 

الطاقة الشمسية •

طاقة الرياح•

الطاقة الكهربائية •

طاقة االمواج •



استطاع القضاء على الخالفة الفاطمية

الصالح نجم الدين ايوب•

اسد الدين شريكوه•

صالح الدين االيوبي•

الملك العادل•



استطاع القضاء على الخالفة الفاطمية

الصالح نجم الدين ايوب•

اسد الدين شريكوه•

صالح الدين االيوبي•

الملك العادل•



اول امارة صلبيبة في الشرق هي 

بيت المقدس•

الرها•

انطاكية•

طرابلس•



اول امارة صلبيبة في الشرق هي 

بيت المقدس•

الرها•

انطاكية•

طرابلس•



نجح عماد الدين زنكي في استرداد امارة 

الرها•

انطاكية•

بيت المقدس•

طرابلس•



نجح عماد الدين زنكي في استرداد امارة 

الرها•

انطاكية•

بيت المقدس•

طرابلس•



واجه صالح الدين الصلبين في معركة حطين 

لتحرير

انطاكية•

بيت المقدس•

مصر•

العراق•



واجه صالح الدين الصلبين في معركة حطين 

لتحرير

انطاكية•

بيت المقدس•

مصر•

العراق•



عندنا دخل صالح الدين بيت المقدس ضرب اروع 

االمثلة في

التواضع•

التسامح•

المحبة•

الوالء•



عندنا دخل صالح الدين بيت المقدس ضرب اروع 

االمثلة في

التواضع•

التسامح•

المحبة•

الوالء•



عقد صالح الدين االيوبي صلح الرملة مع ملك

انجلترا•

فرنسا•

امبراطور المانيا•

النمسا•



عقد صالح الدين االيوبي صلح الرملة مع ملك

انجلترا•

فرنسا•

امبراطور المانيا•

النمسا•



اخر سالطين الدولة االيوبية هو

الكامل•

العادل•

الصالح نجم الدين ايوب•

توران شاه•



اخر سالطين الدولة االيوبية هو

الكامل•

العادل•

الصالح نجم الدين ايوب•

توران شاه•



قامت دولة المماليك بعد انتهاء الدولة

العباسية•

الفاطمية •

االيوبية•

العثمانية•



قامت دولة المماليك بعد انتهاء الدولة

العباسية•

الفاطمية •

االيوبية•

العثمانية•



توحدت قبائل المغول على يد

الخوارزمية•

جنكيز خان•

هوالكوة•

الدولة الخرسانية •



توحدت قبائل المغول على يد

الخوارزمية•

جنكيز خان•

هوالكوة•

الدولة الخرسانية •



اخر خلفاء الدولة العباسية هو 

المستعصم•

مروان بن محمد•

العباسي •

الصالح نجم الدين •



اخر خلفاء الدولة العباسية هو 

المستعصم•

مروان بن محمد•

العباسي •

الصالح نجم الدين •



استطاع سيف الدين قطز توحيد الصف االسالمي 

من اجل القضاء على 

الصليبين•

المغول•

الدولة العباسية•

الدولة المملوكية•



استطاع سيف الدين قطز توحيد الصف االسالمي 

من اجل القضاء على 

الصليبين•

المغول•

الدولة العباسية•

الدولة المملوكية•



نجح  الظاهر بيبرس في استرداد امارة 

طرابلس•

يافا•

انطاكيا•

بيت المقدس•



نجح  الظاهر بيبرس في استرداد امارة 

طرابلس•

يافا•

انطاكيا•

بيت المقدس•



هــ659احيا الخالفة العباسية في القاهرة 

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



هــ659احيا الخالفة العباسية في القاهرة 

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



في عهده تم  تصفيه الوجود الصليبي في العالم 

االسالمي 

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



في عهده تم  تصفيه الوجود الصليبي في العالم 

االسالمي 

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



شهد عهده نهضة عمرانيه لم تشهدها البالد من 

قبل

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



شهد عهده نهضة عمرانيه لم تشهدها البالد من 

قبل

سيف الدين قطز•

الظاهر بيبرس•

االشرف خليل بن قالوون•

الناصر بن قالوون •



تحولت مصر الي والية عثمانية بعد معركة 

مرج دابق•

الريدانية•

حطين•

عين جالوت •



تحولت مصر الي والية عثمانية بعد معركة 

مرج دابق•

الريدانية•

حطين•

عين جالوت •



ُعرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عهد 

الخلفاء الراشدين•

الدولة االيوبية•

الدولة العباسية•

الدولة االموية •



ُعرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عهد 

الخلفاء الراشدين•

الدولة االيوبية•

الدولة العباسية•

الدولة االموية •



قسم الدولة االسالمية إلي واليات 

(ص)الرسول •

ابو بكر الصديق•

عمر بن الخطاب •

عثمان بن عفان •



قسم الدولة االسالمية إلي واليات 

(ص)الرسول •

ابو بكر الصديق•

عمر بن الخطاب •

عثمان بن عفان •



ظهرت الدواوين  اول مرة في الحياه السياسية في 

عصر

الخلفاء الراشدين•

الدولة االموية•

الدولة العباسية•

الدولة االيوبية•



ظهرت الدواوين  اول مرة في الحياه السياسية في 

عصر

الخلفاء الراشدين•

الدولة االموية•

الدولة العباسية•

الدولة االيوبية•



من الدواوين التى تختص بجمع الزكاه

الخراج•

الصدقات•

الجهبزة•

الرسائل•



من الدواوين التى تختص بجمع الزكاه

الخراج•

الصدقات•

الجهبزة•

الرسائل•



من الخلفاء الذين ادخلوا تعديالت على النظام 

االقتصادي في الدولة االسالمية 

على بن ابي طالب •

ابو بكر الصديق•

عمر بن الخطاب •

عثمان بن عفان •



من الخلفاء الذين ادخلوا تعديالت على النظام 

االقتصادي في الدولة االسالمية 

على بن ابي طالب •

ابو بكر الصديق•

عمر بن الخطاب •

عثمان بن عفان •



ظهرت العملة االسالمية في عهد الدولة 

االيوبية •

االموية•

العباسية•

الفاطمية •



ظهرت العملة االسالمية في عهد الدولة 

االيوبية •

االموية•

العباسية•

الفاطمية •



من الصناعات التى عرفها المسلمون واعتمدت 

على الطبيعة الصحراوية 

الفخار•

االخشاب•

الزجاج•

العطور•



من الصناعات التى عرفها المسلمون واعتمدت 

على الطبيعة الصحراوية 

الفخار•

االخشاب•

الزجاج•

العطور•



 الصف الثاني اإلعدادي                                 المبدع في المراجعة النهائية                      
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 انتاج الوطن العربي من األسماك يعكس ...................... -15
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  ثروات وطننا العربيالوحدة الثانية :                          

 المعادن ومصادر الطاقة:                       الدرس األول 

 

 تأتي دولة .....................في مقدمة الدول العربية المنتجة للحديد  -1

 (موريتانيا -سوريا       -المغرب      -)مصر    

 ...............أكبر الدول العربية إنتاًجا للنحاسُتعد  -2

 موريتانيا( -تونس         -مصر     -      المغرب)

 من المعادن التي تستخدم في صناعة الصلب .................... -3

 الفوسفات( -الكبريت       -    المنجنيز -)الفحم       

 الكيميائيةيدخل خام ........................في الصناعات  -4

 المنجنيز(-     الكبريت -الرصاص       -)النحاس     

 ُيعد ................من أهم الصخور االقتصادية بالوطن العربي  -5

 الكبريت(-المنجنيز      -الحديد      -     الفوسفات)

 ُتعد عمان ثاني الدول العربية المنتجة ل.................. -6

 الرصاص(-     النحاس  -المنجنيز      -)الحديد    

 يدخل النحاس في صناعة ....................... -7

 السبائك( -البطاريات      -    أسالك الكهرباء -)مواد الطالء     

 من المعادن التي تدخل في صناعة أسالك الكهرباء .................. -8

 األلومنيوم( -الحديد       -الفوسفات       -      الرصاص والزنك)

 تعتمد الزراعة في الوطن العربي علي معدن ................... -9

 الكبريت( -       الفوسفات -الحديد      -)المنجنيز     

 يوجد خام .................منفرًدا أو مختلًطا بالغاز الطبيعي والحديد -10

 الرصاص(-النحاس       -     الكبريت-)الحديد    

 أكثر الدول العربية انتاًجا للفحم في الوطن العربي .....................من  -11

 سوريا( -      الجزائر -الكويت        -)السعودية      

 ُتعد دولة ...............أولي الدول العربية انتاًجا للبترول -12

 (السعودية-قطر       -العراق        -)ليبيا       

 لطاقة الكهرومائية دولة.................من الدول العربية التي تستخدم األنهار في توليد ا -13

 اليمن( -الجزائر      -       العراق  -)سوريا       

 من احتياطي ................... %30يمتلك الوطن العربي حوالى  -14

 (الغاز الطبيعي -البنزين         -البترول          -)الفحم       
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  الدولة األيوبية                   : الدرس الرابع 

 
 الجنود الذين أتوا من أوربا لغزو العالم اإلسالمي واتخذوا من الصليب شعاًرا لهم.................... -1

 (الصليبيون -الرومانيون     -البيزنطيين     -)الحمالت الصليبية    

 أكثر الحمالت الصليبية نجاًحا على العالم اإلسالمي هي الحملة ....................... -2

 الثانية( -الرابعة        -     األولى -)الثالثة     

   ............... مسلمون من الصليبيين إمارةأولى اإلمارات التي استردها ال -3

 طرابلس( -بيت المقدس     -أنطاكية      -    )الرها

 م..........................1147استطاع التصدي للحملة الصليبية الثانية عام  -4

 (أسد الدين شيركوه -    لدين محمودنور ا -صالح الدين األيوبي      -عماد الدين زنكي     )

 جعل الصليبيون من إمارة ....................... مملكة نظًرا ألهميتها الدينية  -5

 طرابلس( -    بيت المقدس -أنطاكية      -)الرها    

 تولى راية الجهاد ضد الصليبيين بعد وفاة نور الدين محمود  -6

 ن شيركوه(أسد الدي -الوزير شاور     -     صالح الدين األيوبي -عماد الدين زنكي     )

 حرر الكثير من المدن اإلسالمية ولكنه توفي قبل أن يحقق حلمه وهو فتح بيت المقدس .............. -7

 أسد الدين شيركوه( -نور الدين محمود     -صالح الدين األيوبي      -عماد الدين زنكي     )

 ..................وحد البالد اإلسالمية تحت رايته وأحيا المذهب السني في مصر  -8

 أسد الدين شيركوه( -نور الدين محمود     -     صالح الدين األيوبي -عماد الدين زنكي     )

 انتصر صالح الدين على الصليبيين في موقعة .................. -9

 الرها ( -بيت المقدس     -عين جالوت     -    حطين )

 ما فعله بالحجاج المسلمين ................. قتله صالح الدين األيوبي بيده جزاء له على -10

 ضرغام ( -عموري             -   رناط ا -ملك بيت المقدس   )

 حدث خالف بين ريتشارد و ................... أثناء محاولتهم استرداد بيت المقدس  -11

 ملك النمسا( -    ملك فرنسا -إمبراطور المانيا    -)ملك إنجلترا     

 ............. أثناء محاولته استرداد بيت المقدس غرق ..... -12

 ملك النمسا( -ملك فرنسا     -   إمبراطور المانيا -)ملك إنجلترا     

 استطاع صالح الدين فتح بيت المقدس بعد احتالل دام .................. سنة -13

(70       -       80     -  90          -       100) 

 بين صالح الدين و ................ ُعرف باسم صلحُعقد صلح الرملة  -14

 ملك النمسا(  -ملك فرنسا      -أمبراطور المانيا        -     )ملك إنجلترا

 تولى راية الجهاد بعد صالح الدين األيوبي الملك ................... -15

 ين أيوب(الصالح نجم الد -     الملك العادل -الملك الكامل       -)توران شاه    

 استطاع الملك ....................... طرد الصليبيين من دمياط  -16

 الصالح نجم الدين أيوب( -الملك العادل      -     الملك الكامل  -)توران شاه    
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 (الصالح نجم الدين أيوب -الملك العادل      -الملك الكامل       -)توران شاه    

 أخر سالطين الدولة األيوبية وقد قتل على يد أمراء المماليك .................... -18

 الصالح نجم الدين أيوب( -الملك العادل      -الملك الكامل       -    توران شاه)



 الصف الثاني اإلعدادي                                 المبدع في المراجعة النهائية                      

01118294814                                                                                       01555562088   

 

 دولة المماليك            الدرس الخامس:
 

 تأمر أمراء المماليك على قتل ................آخر ملوك الدولة األيوبية  -1

 (توران شاة -الملك الكامل     -نجم الدين أيوب    -)شجر الدر    

 رفض الخليفة ................... أن تتولي "شجر الدر" حكم مصر  -2

 األيوبي( -الفاطمي      -     العباسي  -)األُموي    

 كان العامل األساسي في انتقال الحكم بين سالطين دولة المماليك ............... -3

 (القوة -الكفائة           -التنازل       -)الوراثة     

 تولي السلطان قطز حكم مصر بعد عزل........................  -4

 توران شاة( -ين أيبك     عزالد -    المنصور علي -)شجر الدر   

 عين جالوت انتصر ..................... على المغول في معركة -5

 المنصور علي( -أيبك     -بيبرس       -    قطز)

 توحدت قبائل المغول علي يد ................. -6

 اوقطاى( -   جنكيز خان -كتبغا       -)هوالكو     

 .................... وإسقاط الخالفة العباسيةقام المغول بقتل الخليفة العباسي  -7

 هارون الرشيد( -المستنصر     -المأمون        -    المستعصم)

 أحيا ..................الخالفة العباسية في القاهرة بعد تدمير المغول مدينة بغداد -8

 عزالدين أيبك( -قطز      -     بيبرس -)قالوون     

 إلي الدولة ...................يرجع ظهور دولة المماليك على الساحة السياسية  -9

 الخلفاء الراشدين( -العباسية      -الفاطمية       -    األيوبية)

 أصبحت مصر مقًرا للخالفة العباسية أثناء فترة حكم .................. -10

 المنصور علي(  -المنصور علي     -    الظاهر بيبرس -)سيف الدين قطز    

 استطاع االشرف خليل بن قالوون طرد الصليبيين من ................... -11

 بيت المقدس( -طرابلس       -الرها          -    عكا )

 استولي الظاهر بيبرس علي مدينة ............... اقوي األمارات الصليبية  -12

 (انطاكيا -بيت المقدس       -الرها       -)طرابلس     
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 روائع الحضارة اإلسالمية   :           الوحدة الرابعة 

 روائع حضارتنا اإلسالمية في الحكم واإلدارة    الدرس األول : 

 

 من القواعد األخالقية للحضارة اإلسالمية ........................... -1

 انفتاحها علي الحضارات األخرى( -اهتمامها بالعلم      -    المساواة  -)ارتباطها بالدين اإلسالمي   

 ...................هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلي هللا عليه وسلم -2

 القضاء( -الوالية       -الوزارة      -     )الخالفة

 بدأ التغير في نظام الخالفة من مبدأ الشوري إلي مبدأ الوراثة في عصر....................  -3

 الدولة العثمانية( -الخلفاء الراشدين      -ولة العباسية     الد -      الدولة األُموية)

 عرفت الوزارة بالمعنى فقط وذلك في عصر........................ -4

 الدولة العباسية( -الدولة األُموية      -الخلفاء الراشدون      -    الرسول )ص()

 .................عرفت الوزارة كوظيفة رسمية داخل الدولة اإلسالمية خالل عصر -5

 (الدولة العباسية -الدولة األُموية      -الخلفاء الراشدون      -)الرسول )ص(      

 ُعرفت اإلمارة منذ عهد ................ -6

 الدولة العباسية( -الدولة األُموية      -الخلفاء الراشدون      -    الرسول )ص()

 عصر الخليفة.....................ظهرت الدواوين في الدولة اإلسالمية في  -7

 على بن أبي طالب( -    عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان      -)أبو بكر الصديق     

 ُعرفت الحسبة كوظيفة رسمية في عصر الدولة .................  -8

 الدولة العثمانية( -الخلفاء الراشدين      -     الدولة العباسية -)الدولة األُموية      

 تم تعريب الدواوين وضرب العملة اإلسالمية في عهد الدولة ................. -9

 الدولة العباسية( -     الدولة األُموية -الخلفاء الراشدون      -)الرسول )ص(    

 استطاع األسطول اإلسالمي االنتصار على اسطول الدولة البيزنطية في معركة............... -10

 تبوك( -حطين      -ن جالوت     عي -    ذات الصواري)

 نظمت الشرطة في عهد الخليفة ......................... -11

 (على بن أبي طالب -عمر بن الخطاب     -عثمان بن عفان      -)أبو بكر الصديق     

 تم انشاء االسطول اإلسالمي خالل عهد ......................... -12

 الدولة العباسية( -الدولة األُموية      -     الخلفاء الراشدون - )الرسول )ص(   
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 روائع الحضارة اإلسالمية   :            الوحدة الرابعة 

 الجتماعي(   )في النظام االقتصادي وا روائع حضارتنا اإلسالمية     الدرس الثاني :

 

 خالل انشاء بيت المال في عهد الخليفة................بدأ التطور االقتصادي في الدولة اإلسالمية من  -1

 على بن أبي طالب( -    عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان      -)أبو بكر الصديق     

 ضريبة فرضت على بضائع التجار غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ................. -2

 الزكاة( -الركاز      -     العشور -)الجزية    

 ...................هو كل ما يحصل عليه المسلمون في فتوحاتهم اإلسالمية -3

 (الغنيمة-الضريبة       -الجزية        -)الزكاة      

 الضريبة التي كانت تفرض علي كل ما يخرج من باطن األرض من معادن تسمي................ -4

 الزكاة( -    الركاز  -العشور      -)الجزية    

 العملة اإلسالمية خالل عهد الخليفة ........................... تم سك -5

 هارون الرشيد( -    عبد الملك بن مروان -عمر بن الخطاب     -)أبو بكر الصديق     

 كان الدرهم الفارسي يصنع من .................... -6

 البرونز( -النحاس     -الفضة     -)الذهب     

 بالمحافظة على المال العام في عهد الخليفة .......................ظهر االهتمام  -7

 هارون الرشيد( -عمر بن عبد العزيز     -    عمر بن الخطاب -)أبو بكر الصديق     

 أقرب الديانات عهًدا باإلسالم وُيعد معتنقيها من أهل الذمة .................... -8

 (النصاري-صابئة       ال -المجوسية      -) اليهودية      

 .................... هم المسلمون من غير العرب  -9

 الهنود( -الروم        -     الموالي -)الفرس      

 ضريبة تفرض على كل ما تنتجه األرض الزراعية التي فتحها المسلمون أو أخذوها صلًحا.......... -10

 الركاز( -الغنيمة       -الزكاة        -   الخراج  )

 وتبليغها للناس....................هم أصل الدولة اإلسالمية واختارهم هللا لحمل رسالة اإلسالم  -11

 العرب( -الفرس      -اليهود        -)الموالي       

 حصلت المرأة على حقوقها ....................في الدولة اإلسالمية -12

 (كل ما سبق-       االجتماعية -االقتصادية      -)السياسية    

 من أشهر النساء في الدولة اإلسالمية وقد كانت خالل عهد الدولة العباسية السيدة ................. -13

 أم عطية األنصارية( -    زبيدة -عائشة     -) خديجه     
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